Naša značka: 7229/2073/2021

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a bývanie
pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Turej
zo dňa 12.04.2021.

Prítomní členovia: podľa prezenčnej listiny
Ing. Halinárová, Bc. Hučková, Ing. Mgr. Pilátová, p. Janovicová, p. Mockovčiaková, Mgr.
Bublavá, Mgr. Sládková, Mgr. Lužná, p. Durcová, Mgr. Gajarová
Ospravedlnení členovia: Bc. Sančíková, Bc. Fáberová
Ostatní hostia: p. Galbavá, Mgr. Martinková,

Program:
1. Otvorenie zasadania.
2. Diskusia s pozvaným hosťom ohľadom riešenia sociálnej situácie v rodine.
3. Prerokovanie žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu a pridelenie
nájomných/obecných bytov.
4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky.
5. Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb.
6. Rôzne – podnety a pripomienky členov.
7. Záver.
1. Otvorenie zasadania
Predsedníčka komisie Ing. Mgr. Pilátová privítala prítomných na zasadnutí komisie.
2. Diskusia s pozvaným hosťom ohľadom riešenia sociálnej situácie v rodine.
Na Mesto Stará Turá sa obrátila so žiadosťou o pomoc p. Š., z dôvodu, že doma zažíva
psychické týranie od manžela a v ostatnom čase sa jej vyhráža i fyzickým útokom, že ju
podreže. Pani viackrát volala políciu, ktorá však situáciu ako domáce násilie nevyhodnotila. Je
bezradná na pokraji svojich duševných a fyzických síl. Pani Š. bol poskytnutý telefonický
kontakt na bezplatnú linku pomoci pre týrané ženy a sociálne poradenstvo, kde jej boli uvedené
všetky možnosti ako danú situáciu riešiť. Na bezplatnú linku už volala a veci sa bude snažiť
riešiť i za pomoci pracovníkov linky pre týrané ženy. Pani chce požiadať Mesto Stará Turá
o pridelenie nájomného bytu, napriek tomu, že je s manželom spoluvlastníčka bytu z dôvodu,
že spolužitie s ním je pre ňu neúnosné.

3. Prerokovanie
žiadostí o predĺženie podnájmu, výmenu
nájomných/obecných bytov
Predĺženie nájmu na ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá
- I. O., Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá, 3 osoby, predĺženie o 1 rok
- K. K., Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá, predĺženie o 1 rok
Predĺženie nájmu na ul. Mýtnej č. 537, Stará Turá
- A. K. , ul. Mýtna č. 537/54, Stará Turá, 1 osoba, predĺženie nájmu o 3 roky
- M. J., ul. Mýtna č. 537/52, Stará Turá, 3 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky
- M. G., ul. Mýtna č. 537/52, Stará Turá, 4 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky
- Š. T., ul. Mýtna č. 537/52, Stará Turá, 3 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky
- V. Š., ul. Mýtna č. 537/50, Stará Turá, 4 osoby, predĺženie nájmu o 3 roky

a pridelenie

- P. A. ul. Mýtna, č.537/50, Stará Turá, 3 osoby, predĺženie môže byť max. o 3 roky Z dôvodu
nedoplatku na nájme komisia navrhuje predĺženie o pol roka. Ak za nájom alebo nedoplatok
nezaplatí budúci mesiac navrhujeme, aby s ňou bol ukončený nájomný vzťah. Treba ju o tom
písomne informovať.
- T. N., ul. Mýtna č. 537/54, Stará Turá, 5 osôb, predĺženie môže byť max. o 3 roky
/ v roku 2020 mal nájom predĺžený iba o jeden rok z dôvodu, že od roku 2017 je vlastníkom
rodinného domu v celosti, zdedil ho/
P. N. daroval dom synovi, čiže už nie je vlastníkom, dom je neobývateľný a z toho dôvodu
komisia odporučila predĺženie nájmu o 3 roky
- D. H., Mýtna č. 537/46, Stará Turá, 3 osoby, predlženie môže byť max. o 3 roky
/ vlastní rodinný dom v celosti / - predĺženie o jeden rok. Písomne informovať, že ak bude
vlastniť rodinný dom aj o rok, nájom mu nebude predĺžený.
Ukončenie podnájmu na ul. Mýtna č. 537/46-trojizbový byt
Dňa 23.2.2021 bola na Mestský úrad Stará Turá doručená výpoveď z nájmu bytu od pani S.
Z., Mýtna 537/46, Stará Turá. Jedná sa o 3- izbový byt č. 4 na ul. Mýtna 537/46 v Starej Turej,
nájom ukončí dňa 30.4.2021. Je potrebné vybrať nového nájomcu.
Na základe žiadosti o výmenu 2-izb. nájomného bytu za väčší navrhujeme výmenu pani A. M.,
Hlubockého 676, Stará Turá – žiadateľka spĺňa podmienky pridelenia, dôvod výmeny – je to
už v tomto čase 5 členná rodina s dvomi tínedžermi a bábätkom. Súčasný byt, ktorý majú je
dvojizbový (kuchyňa spojená s obývačkou a 1 izba).
Navrhovaný nový nájomca do bytu č. 13, Hlubockého č. 676/1, Stará Turá-dvojizbový byt
- K. B., Hlubockého 676/1, Stará Turá, 2 osoby
- J. Ch., SNP 149/60, Stará Turá, 3 osoby
- M. K., Gen. M. R. Štefánika 384/27, Stará Turá 2+1 osoby
- D. P., Súš 2595, Stará Turá, 1+3 osoby
P. Pilátová navrhla pridelenie bytu p. P. z dôvodu, že sa nachádza v nepriaznivej situácii
a v minulosti sa angažovala v rámci dobrovoľníctva pre mesto.
P. Gajarová sa priklonila k jej názoru a zdôraznila potrebu riešenia jej situácie, nakoľko jej
momentálne odobrali deti a v prípade pridelenia bytu by ich mohla získať späť.
Členky komisie jednohlasne odporúčajú pridelenie bytu p. P.
Všetci žiadatelia majú uhradené všetky poplatky voči mestu.
4. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky.
Žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi zo dňa 12.04.2021 p. E. K.
Žiadateľka E. K. podala dňa 12.04.2021 žiadosť o jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi
z dôvodu náhleho úmrtia syna. Jednorazovú výpomoc v náhlej núdzi by chcela použiť na
zabezpečenie základných životných potrieb. Pani. K. spĺňa všetky kritéria ( príjmové,
majetkové, rodinné) pre priznanie jednorazovej výpomoci v náhlej núdzi podľa Smernice č.
3/2020 IS o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej
výpomoci v náhlej núdzi.
Komisia pre sociálne veci a bývanie odporučila priznanie jednorazovej výpomoci v náhlej
núdzi vo výške 150,-Eur bez povinnosti vydokladovať využitie priznanej jednorazovej
výpomoci v náhlej núdzi na priznaný účel.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z charitatívneho účtu Mesta Stará Turá podaná
dňa 12.04.2021 – E. K.
Žiadateľka podala dňa 12.04.2021 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z charitatívneho
účtu Mesta Stará Turá z dôvodu náhleho úmrtia syna. Finančný príspevok z charitatívneho

účtu by chcela použiť na zabezpečenie základných životných potrieb. Pani K. spĺňa všetky
kritéria ( príjmové, majetkové, rodinné) pre priznanie finančného príspevku podľa Internej
smernice č. 7/2013 – Zásady pre poskytovanie sociálnej pomoci z charitatívneho účtu mesta
Stará Turá.
Komisia pre sociálne veci a bývanie schválila priznanie finančného príspevku
z charitatívneho účtu Mesta Stará Turá vo výške 300,-Eur, ktorý bude vyplatený
v 3 mesačných splátkach po 100,-Eur v mesiaci 05/2021, 06/2021 a v 07/2021 bez
povinnosti vydokladovať využitie poskytnutého finančného príspevku.
4. Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb. (KPSS)
P. Sládková informovala prítomných o príprave KPSS mesta Stará Turá na roky 2022 – 2029 .
Spolu s kolegyňami vytvorili dotazník zameraný na analýzu súčasného stavu poskytovania
sociálnych služieb a zisťovanie potrieb občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Dotazníky sme distribuovali prostredníctvom web stránky, kde môžu občania vyplniť dotazník
aj elektronicky, uverejnili sme ho v Staroturianskom spravodajcovi a prostredníctvom
opatrovateliek rozniesli priamo medzi občanov, ktorí ich môžu vhodiť do pripravených
schránok na určených miestach.
Nakoľko poskytovanie sociálnych služieb je na dobrej úrovni, predpokladáme, že sa
zameriame do budúcnosti na poskytovanie SS v zariadení pre seniorov, ktoré plánuje mesto
zriadiť podľa naplánovaného harmonogramu a na základe schválenej žiadosti o dotáciu zo
ŠFRB.
Ako ďalší nový druh sociálnej služby by mohlo byť monitorovanie seniorov a ľudí so
zdravotným znevýhodnením, o ktorej nás informovala Ing. Halinárová na základe informácií
z TSK.
P. Halinárová oboznámila členky komisie s pripravovaným projektom: TSK sa zapojil
do výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a následne sa
stal úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora
AAL v podmienkach TSK" (Podpora aktívneho asistovaného života v podmienkach
TSK). Predmetom projektu je vytvorenie elektronického nástroja pre zabezpečenie služby
monitorovania a signalizácie potreby pomoci pre občanov trenčianskeho kraja, ktorí sú
vzhľadom k svojmu veku alebo zdravotnému stavu odkázaní na pomoc. Elektronický systém
bude bezplatne k dispozícii mestám, obciam a poskytovateľom sociálnych služieb v
trenčianskom kraji.

5. Rôzne – podnety a pripomienky členov.
P. Halinárová informovala, že bývalý hotel Sanus sa prerába na zariadenie sociálnych služieb,
nakoľko už požiadali TSK o registráciu.
P. Martinková informovala, že požiadame aj tento rok firmy a spoločnosti o peňažný príspevok
do charitatívneho účtu. P. Bublavá zdôraznila, že je potrebné uviesť do tejto žiadosti, aké
aktivity podporujeme z dôvodu, že sponzorský príspevok vždy radšej poskytujú na konkrétnu
aktivitu.
P. Sládková informovala členky, že spoločnosť Senzus by chcela zorganizovať medzi ich
zamestnancami potravinovú zbierku pre občanov, ktorí sú v nepriaznivej situácii v dôsledku
pandémie. Takúto zbierku organizovali už v minulom roku a potraviny posunuli na východ pre
ohrozené skupiny. Zamestnanci vzniesli voči tomu námietky a majú záujem podporiť
miestnych občanov. P. Martinková navrhla, že by bolo vhodnejšie podporiť občanov formou
peňažných poukážok na nákup potravín. K tomuto názoru sa priklonili aj ostatné členky, p.
Bublavá zo skúseností informovala, že niektorí si takúto pomoc ani nevážia a potraviny
znehodnotia z rôznych dôvodov.

P. Bublavá informovala o plánovaných aktivitách. Aj napriek tomu, že ešte nevieme, či bude
možné organizovať podujatia verí, že akcie v pri menšom počte účastníkov už budú v lete
povolené. Z toho dôvodu naplánovala podujatie Otvorená náruč pre deti s ŤZP a ich rodičov,
konané v Agrofarme a v Penzióne Adam v Podkylave. Navrhované termíny sú 29.08.2021, ale
skôr sa prikláňa k termínu 04.09.2021. Na realizáciu podujatia získala sponzorské od firmy
Magna Slovteca s.r.o. vo výške 3 500€.
Podujatie „Víkend pre deti s autizmom v Podvišňovom„ by sa malo konať 20.-22.08.2021.
Momentálne čaká na schválenie vypracovaného projektu na TSK, ktorý by čiastočne kryl
náklady podujatia. Ďalšie náklady budú kryté z charitatívneho účtu mesta, prípadne z Nadácie
Život. Nosnou témou podujatia by mala byť sexualita týchto detí, nakoľko tento vážny problém
trápi mnohých rodičov. Odbornú aj praktickú stránku bude zabezpečovať MUDr. Bzduchová –
lektorka, ktorá sa touto témou dlhodobo zaoberá a je jedna z mála odborníčok v tejto oblasti na
Slovensku.
12.9.21/26.09.21 by sa mal konať benefičný koncert Dúha v srdci pre deti a mládež so ZP
v Novom Meste nad Váhom. Koncert je organizovaný pre deti z TSK.
7. Záver.
P. predsedníčka Ing. Pilátová poďakovala prítomným za účasť.
V Starej Turej, dňa 14.04.2021
Zapísala: Mgr. Sládková, tajomník komisie

...........................................

Schválila: Ing. Mgr. Zdena Pilátová, predseda komisie

...........................................

